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คํานํา 
 

 กรมชลประทานได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน  และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
และสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ความคุ้มค่าและความพร้อมรับผิดในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวางแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลที่
ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 393/2556  ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2556) ได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยได้
กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมายในการดําเนินการ พร้อมทั้งกําหนดแผนงาน/โครงการ
ที่จะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

 หน้า 

บทที่ 1 วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละเปา้ประสงคข์องกรมชลประทาน 1 
   - วิสัยทัศน์ 1 
   - พันธกิจ 1 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
   - เป้าประสงค์ 1 
   - แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 2 

บทที่ 2 แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 3 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   - เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 
4 

บทที่ 3 แผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล 6 
 - เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 - ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 - แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (HR Scorecard Template) 

6 
7 
9 
 

 
ภาคผนวก  

-  คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามคําสั่งกรมชลประทาน 
 ที่ ข 393/2556 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 
-  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงาน/โครงการรองรับ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จําแนกตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ขององค์กร 
 กับประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน HR เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  
 และแผนงาน/โครงการรองรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน 
 
วิสัยทัศน ์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนําด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
ให้มีพ้ืนที่ชลประทาน อยู่ในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก 

 

พนัธกิจ 
1. พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เกิดความสมดุล 
2. บริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ  ทั่วถึง  และเป็นธรรม 
3. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 1. การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน 
 2. การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
 3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ 
 
เป้าประสงค ์
 ก.  ดา้นประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 1. มีปริมาณนํ้าเก็บกักและพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 
 2. ทุกภาคส่วนได้รับนํ้าอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม 
 3. ความสูญเสยีที่ลดลงอันเน่ืองมาจากภัยอันเกิดจากนํ้า 
 
 ข.  ด้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 
 4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   
 5. ผู้ใช้นํ้าได้รบัความพึงพอใจจากการบริหารนํ้า 
 6. คุณภาพนํ้าได้เกณฑ์มาตรฐาน  
 7. ระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 ค.  ดา้นประสทิธิภาพของการปฏบิตัิราชการ 
 8. การก่อสร้าง  ซ่อมแซม  และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 
 10. ประชาชน  ชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
 11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 
 12. มีการวางแผน  และการดําเนินการบริหารจัดการนํ้าที่ดี 
 13. มีผลการศึกษา  วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

 

-1- 



 14. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย 
 15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 

ง.  ด้านการพฒันาองค์กร 
 16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 17. องค์กรมีการจัดการความรู้ 
 18. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 19. เครื่องจักร เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
แผนที่ยุทธศาสตรก์รมชลประทาน 
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บทที ่2 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  1. การพัฒนาแนวทางการแต่งต้ังที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. การเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ 
 4. การเตรียมกําลังคนให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 5. การวางระบบการสืบทอดตําแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สําคัญ 
 6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะทีจ่ําเป็นในการปฏิบัติงาน 
 7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 8. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
 9. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธด์้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 
 กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559               
ได้ทั้งสิ้น 12 เป้าประสงค์ ดังน้ี 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
การพัฒนาแนวทางการแต่งต้ังที่โปร่งใส
และเป็นธรรม 

1. มีการแต่งต้ัง โยกย้ายที่โปร่งใสเป็นธรรมและรวดเร็ว 
2. มีระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการสื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง 

การเสริมสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

4. มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

การพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงานและ
สมรรถนะ 

5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

การเตรียมกําลังคนให้เพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

6. มีกรอบโครงสร้างและอัตรากําลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรม 

การวางระบบการสืบทอดตําแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการที่สําคัญ 

7. มีการพัฒนากําลังคนคุณภาพและมีแนวทางการสืบทอดตําแหน่ง
หลักที่สําคญั 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะทีจ่ําเป็นในการปฏิบัติงาน 

8. บุคลากรมสีมรรถนะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
9. มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน  10. บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

11. ฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจุบัน และผูใ้ช้สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้โดยสะดวก 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ใน
องค์กร  

12. มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์กรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

-4- 



 
 กรมชลประทานได้นําเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ทั้งสิ้น 12 เป้าประสงค์ไปเปรียบเทียบ

กับกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ  ที่ประกอบด้วย 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life) 

 

มีการสื่อสารแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างท่ัวถึง

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ด้าน HR

แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์ “กรมชลประทานเป็นองค์กรนําด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้มีพ้ืนท่ีชลประทาน 

อยู่ในลําดับ1 ใน 10ของโลก”
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15. ระบบบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ

16. บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน

18. มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

เป้าประสงคก์รม
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17. องคก์รมีการ
จัดการความรู้

การพัฒนาแนวทางการแต่งต้ัง
ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม

การเสริมสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

การพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงานและ

สมรรถนะ

การเตรียมกําลังคนให้
เพียงพอต่อการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การวางระบบการสืบทอด
ตําแหน่งทางการบริหารและ

วิชาการท่ีสาํคัญ

การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะท่ีจําเป็นใน

การปฏิบัติงาน

การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตใน

การทํางาน

การพัฒนาระบบ
จัดการฐานข้อมลูด้าน

ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้

ในองค์กร

มีการแต่งต้ัง โยกย้าย
ท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

และรวดเร็ว

ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจุบัน และผู้ใช้สามารถเขา้ถึง

ฐานข้อมูลได้โดยสะดวก

มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ

ทํางาน

มีการพัฒนากําลังคนคุณภาพ
และมแีนวทางการสืบทอด

ตําแหน่งหลักท่ีสําคัญ

บุคลากรมีสมรรถนะท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน
มีเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ
มีการจัดการความรู้ท่ีเป็น

ระบบและสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม

มีกรอบโครงสร้างและอัตรากําลังท่ี
เหมาะสม  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์กรม 

มีระบบการบริหารจัดการ        
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรท่ี

หลากหลาย

การพัฒนาองค์กร
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บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธด์้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 กรมชลประทานได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะต้องดําเนินการ  ทั้งสิ้น  12 เป้าประสงค์  ดังนี้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารทรัพยากรบคุคล 

1. การพัฒนาแนวทางการแต่งตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. การเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงาน 
และสมรรถนะ 

4. การเตรียมกําลังคนให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
5. การวางระบบการสืบทอดตําแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สําคัญ 

6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ 
จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
8. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

9. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 

 มิตทิี่ 1  ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  (Strategic Alignment) 
         - มีกรอบโครงสร้างและอัตรากําลังที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ 
             ยุทธศาสตร์กรม 
                - มีการพัฒนากําลังคนคุณภาพและมีแนวทางการสืบทอด 
                      ตําแหน่งหลักที่สําคัญ 

 

มิติที ่2  ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล   
(HR Program Efficiency) 
- มีการสื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง 
- มีการแตง่ตั้ง โยกย้ายที่โปรง่ใสเป็นธรรมและรวดเร็ว 
- ฐานข้อมูลทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจุบัน และผู้ใช้สามารถ 
เข้าถงึฐานข้อมลูได้โดยสะดวก 
 

          มิติที ่3 ประสทิธผิลของการบริหาร 
      ทรัพยากรบคุคล  (HRM Program  
       Effectiveness) 
- มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 
- มีการจดัการความรู้ทีเ่ป็นระบบและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรก์รม 

                               มิติที ่4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร 
                             ทรัพยากรบคุคล  (HR Accountability) 
- มีระบบการบริหารจัดการขอ้ร้องเรียน ร้องทกุข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสทิธิภาพ 

มิติที ่5 คณุภาพชีวติและความสมดุล
ระหว่างชวีิตกบัการทํางาน                     
(Quality of Work Life) 
- บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน 
 
 



ตัวชี้วัดผลการปฏิบตังิาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 
 กรมชลประทานได้กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนผลสาํเร็จของการดําเนินงานใน
แต่ละเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งสิ้น 18 ตัวช้ีวัด  ดังน้ี 
 

มิต ิ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบตังิาน 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.1 มกีรอบโครงสร้างและอัตรากําลังที่
เหมาะสม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม  

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ของกรมชลประทานและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของสํานัก/กอง 

  1.1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการวิเคราะห์และบริหารอัตรา
ข้าราชการและพนักงานราชการที่
เหมาะสมสําหรับกรมชลประทาน 

 1.2 มีการพัฒนากําลังคนคุณภาพและมี
แนวทางการสืบทอดตําแหน่งหลักที่
สําคัญ 

1.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก HiPPS
รุ่นที่ 10 ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 

  1.2.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงทุกรุ่น 

มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 มีการสื่อสาร แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง 

2.1.1 ร้อยละความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมถ่ายทอดสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 2.2 มีการแต่งต้ัง โยกย้ายที่โปร่งใสเป็น
ธรรมและรวดเร็ว 

2.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง
ลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่  
(เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง เลื่อน และย้าย) 

  2.2.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาโปรแกรมการออกคําสั่งแต่งต้ัง
โยกย้ายแบบอัตโนมัติ 

 2.3 ฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจุบัน และผูใ้ช้สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้โดยสะดวก  

2.3.1 ร้อยละของข้อมูลลูกจา้งประจํา
ที่มีการบันทึกปรับปรุงในระบบ
สารสนเทศ มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

  2.3.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มิต ิ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบตังิาน 

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 มีเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

3.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ในสายงานรอง
และสายงานสนับสนุน 

 3.2 มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

3.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 3.3 บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

3.3.1 ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมชลประทาน  
(ภารกิจรอง) 

 3.4 มแีนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
หลากหลาย  

3.4.1 ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่มี
การเผยแพร่สือ่การเรียนรู้ในคลังสื่อการ
เรียนรู้ของสํานักบริหารทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบสื่อการนําเสนอและ    
วีดิทัศน์ 

 3.5 มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรม 

3.5.1 ค่าเฉลีย่คะแนนการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ของกรม 

มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4.1 มีระบบการบริหารจัดการ              
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.1 ร้อยละของข้อร้องเรียน           
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ได้รับการพิจารณาและ             
แจ้งผลภายใน 30 วัน 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางาน 

5.1 บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทํางาน 

5.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแผน      
กลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและ 
ความผูกพันของบุคลากรที่มต่ีอองค์กร 

  5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมต่อการปฏิบัติงาน 

  5.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมชลประทาน 
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แผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard Template)   
กรมชลประทานมีแผนงาน/โครงการรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวนทั้งสิ้น 17 แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมชลประทานเป็นองค์กรนําด้านการพัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ 1. การพัฒนาแนวทางการแต่งตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
ชลประทาน อยู่ในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก 2. การเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

พันธกิจ 3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ 
1. พัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้เกิดความสมดุล 4. การเตรียมกําลังคนให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
2. บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการให้เพียงพอ  ทั่วถึง  และเป็นธรรม 5. การวางระบบการสืบทอดตําแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สําคัญ 
3. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 8. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
 9. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
  

 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 

line 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 2 3 4 5 (บาท) 
มิติที่ 1 : ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(น้ําหนัก 
ร้อยละ 25) 

1.1 มีกรอบ
โครงสร้างและ
อัตรากําลังที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กรม  
(น้ําหนักร้อยละ 17) 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของกรมชลประทานและ
กําหนดกรอบอัตรากําลังของ
สํานัก/กอง  
ระดับ 1 : สรุปโครงสร้างการแบง่
งานภายในของสํานัก/กอง ต่างๆ 
ในกรมชลประทาน ที่ผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และผู้แทน 
ก.พ. เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
 

n/a 5 1 2 3 4 5 9 1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของกรม
ชลประทานและ
กําหนดกรอบ
อัตรากําลังของ          
สํานัก/กอง 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล  
(กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง) 
และทุกสํานัก/
กอง 

ธ.ค.56 -
ก.ย.57 

57,000 

 

-9- 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

ระดับ 2 : จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเสนอขอ
ปรับปรุงโครงสร้างภายใน และ
Template ต่างๆ พร้อมทั้ง   
ตัวอย่างเพื่อเตรียมชี้แจงสํานัก/
กอง  
ระดับ 3 : จัดประชุมผู้แทนสํานัก/
กอง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัด
โครงสร้างการแบ่งงานภายในของ
สํานัก/กอง ตามที่กรมฯ ให้ความ
เห็นชอบ และรายละเอียด
ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งงานภายใน ได้แก่ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ กรอบอัตรากําลัง และ
การจัดคนลงตามการแบ่งงาน
ภายในใหม่ ให้สํานัก/กอง 
ดําเนินการ  
ระดับ 4 : รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบการแบ่งงานภายใน 
กรอบอัตรากําลังและการจัดคนลง
ที่สํานัก/กอง ได้ดําเนินการและส่ง
ให้สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิด 
ชอบของหน่วยงาน  โครงสร้างการ
แบ่งงานภายในใหม่ และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

กําหนดตําแหน่ง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 
ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2552  
ระดับ 5 : จัดทําข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ เสนอกรมฯ ให้ความ
เห็นชอบ และเตรียมเอกสารพร้อม
เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณา
ต่อไป 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

  1.1.2 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําโครงการวิเคราะห์และบริหาร
อัตราข้าราชการและพนักงานราชการ
ที่เหมาะสมสําหรับกรมชลประทาน 
ระดับ 1 : จัดทํารายละเอียด
ขอบเขตงานจ้าง  (TOR)  เพื่อ
ดําเนินการจัดทําโครงการวิเคราะห์
และบริหารอัตราข้าราชการและ
พนักงานราชการที่เหมาะสม
สําหรับกรมชลประทาน  
ระดับ 2 : วิเคราะห์และจัดทํา
ราคากลางงานวิเคราะห์อัตรากําลัง
เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการพิจารณา
ราคาของผู้เสนอโครงการ 
ระดับ 3 : เสนออธิบดีเพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการจ้างโครงการ
ดังกล่าว  
ระดับ 4 : จัดทําคาํของบประมาณ
การดําเนินการโครงการดังกล่าว
เสนอกองแผนงาน 
ระดับ 5 : ดําเนินการจดัจา้งเพื่อ 
จัดทําโครงการวิเคราะห์และบริหาร
อัตราข้าราชการและพนักงานราชการ
ที่เหมาะสมสําหรบักรมชลประทาน   
เงื่อนไข  กรณีไม่ได้รับงบประมาณ
ในการดําเนินการ ให้ถือว่าค่า
เป้าหมายในระดับ 4 เป็นระดับ 5 

n/a 5 1 2 3 4 5 8 2. โครงการวิเคราะห์
และบริหารอัตรา
ข้าราชการและ
พนักงานราชการ          
ที่เหมาะสมสําหรับ         
กรมชลประทาน 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล  
(กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง)  
 

ต.ค.57 -
ก.ย.57 

4,996,995 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 1.2 มีการพัฒนา
กําลังคนคุณภาพและ
มีแนวทางการสืบทอด
ตําแหน่งหลักที่สําคัญ
(น้ําหนักร้อยละ 8) 
 

1.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 
HiPPS รุ่นที่ 10 ตามแนวทางที่ 
ก.พ. กําหนด 
ระดับ 1 : แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
ระดับ 2 : กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ระดับ 3 : ดําเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ระดับ 4 : รายงานและประกาศผล
การคัดเลือกเสนอกรมฯ ให้ความ
เห็นชอบ 
ระดับ 5 : รายงานผลการคัดเลือก
ของกรมฯ ส่งให้สํานักงาน ก.พ. 
เพื่อดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 1 2 3 4 5 4 3. โครงการข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) 

ส่วนฝึกอบรม ก.พ.57 -
พ.ค.57 

37,445 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

  1.2.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ทุกรุ่น 
ระดับ 1 : แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ์
และเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพรายบุคคลของข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 
ระดับ 2 : จัดทําและทบทวนกรอบ
การสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล
และเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของ HiPPS ทุกรุ่น 
ระดับ 3 : จัดทําบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานของ HiPPS ทุกรุ่น
ให้สอดคล้องกับกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคลฯ 
ระดับ 4 : ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงทุกรุ่นให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง 
ระดับ 5 : ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของ HiPPS แต่ละรอบ
การประเมิน และรายงานผลเสนอ
กรมพิจารณาต่อไป 
 

n/a 5 1 2 3 4 5 4 3. โครงการข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) 

ส่วนฝึกอบรม ต.ค.56 -  
ก.ย.57 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

มิติที่ 2 : 
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(น้ําหนัก 
ร้อยละ 20) 
 

2.1 มีการสื่อสาร 
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง 
(น้ําหนักร้อยละ 4) 
 
 

2.1.1 ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดสื่อสาร  
เพื่อสร้างความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม  
1. จัดทําแผนการถ่ายทอดสื่อสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยการกําหนด
หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย
และวิธีการในการถ่ายทอด 
2. ดําเนินการถ่ายทอดสื่อสาร เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแผนที่กําหนด 
3. ประเมินผลหลังการถ่ายทอด
สื่อสารในแต่ละครั้ง 
4. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการถ่ายทอดสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 100 80 85 90 95 100 4 4. โครงการถ่ายทอด
สื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป สบค. 
ร่วมกับทุก
ส่วน/ฝ่าย      
ใน สบค. 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

- 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 2.2 มีการแต่งตั้ง 
โยกย้ายที่โปร่งใสเป็น
ธรรมและรวดเร็ว 
(น้ําหนักร้อยละ 8) 
 

2.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารง
ตําแหน่งใหม่  (เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง 
เลื่อน และย้าย) 
ระดับ 1 : จัดทําแผนงานโครงการ
ทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์/
แนวทางในการแต่งตั้งลูกจ้าง 
ประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่  เพื่อ
กําหนดหัวข้อ หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งลูกจ้างประจาํไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ และผู้รับผิดชอบ 
ระดับ 2 : ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
รวบรวมหลักเกณฑ์/แนวทางการ
แต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ที่มีการเผยแพร่เดิม  
พร้อมทั้งทบทวนและจัดทํา
หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่
ให้เป็นปัจจุบัน 
ระดับ 3 : เสนอหลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ให้ผู้บังคับบัญชา/
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 4 : จัดทําเอกสาร/แผ่นพับ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง

n/a 5 1 2 3 4 5 5 5. โครงการทบทวน
และจัดทําหลักเกณฑ์
การแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจําไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล  
(กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง และ
ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง)  

ธ.ค.56 -
ก.ค.57 

30,000 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

ลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ 
ระดับ 5 : เผยแพร่หลักเกณฑ์/ 
แนวทางการแต่งตั้งลูกจ้างประจาํ
ไปดํารงตําแหน่งใหม่  ผ่านทาง        
หนังสือเวียน/ประชุมสร้างความ
เข้าใจ/เว็บไซต์ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

  2.2.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาโปรแกรมการออกคําสั่ง
แต่งตั้งโยกย้ายแบบอัตโนมัติ 
ระดับ 1 : ประชุม ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดทํา
โครงการพัฒนาโปรแกรมการออก
คําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายแบบอัตโนมัติ 
ระดับ 2 : จัดทํารายละเอียด
ขอบเขตงานจ้าง  (TOR)  เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมการออกคําสั่ง
แต่งตั้งโยกย้ายแบบอัตโนมัติ และ
ขออนุมัติดําเนินการจ้าง 
ระดับ 3 : กํากับ  ควบคุม  ตรวจ 
สอบ และติดตามผลการดําเนินงาน
ของผู้รับจ้างจัดทําโครงการพัฒนา
โปรแกรมการออกคําสั่งแต่งตั้ง
โยกย้ายแบบอัตโนมัติให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงานจ้าง 
ระดับ 4 : ตรวจรับโครงการพัฒนา
โปรแกรมการออกคําสั่งแต่งตั้ง
โยกย้ายแบบอัตโนมัติให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 
ระดับ 5 : นําเสนอกรมพิจารณาผล
การดําเนินงานโครงการพัฒนา
โปรแกรมการออกคําสั่งแต่งตั้ง
โยกย้ายแบบอัตโนมัติ 
 

n/a 5 1 2 3 4 5 3 6. โครงการพัฒนา
โปรแกรมการออกคําสั่ง
แต่งตั้งโยกย้ายแบบ
อัตโนมัติ 
 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล (ฝ่าย 
สรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 
ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ 
และกลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง)  

ธ.ค.56 -
ม.ค.57 

350,000 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 
 

2.3 ฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจุบัน และผู้ใช้
สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้
โดยสะดวก  
(น้ําหนักร้อยละ 8) 
 

2.3.1 ร้อยละของข้อมูลลูกจ้าง 
ประจําที่มีการบันทึกปรับปรุงใน
ระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
กิจกรรม  
1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลลูกจ้างประจําระหว่างข้อมูล
ของกลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลังกับฝ่ายทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จบํานาญ 
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล
ลูกจ้างประจําเพื่อรอบรับการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบของ web 
based 
3. จัดทําระบบฐานข้อมูล
ลูกจ้างประจํา และติดตั้งระบบใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(server) 
4. ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมสู่
ระบบฐานข้อมูลใหม่ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
5. ทดสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ 
และแกไ้ขข้อผิดพลาด พร้อมบันทึก
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

n/a 100 80 85 90 95 100 4 7. โครงการปรับปรุง
ข้อมูลลูกจ้างประจําใน
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล 
(ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จ
บํานาญ และ
กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง) 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

- 

 

-19- 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

  2.3.2 ร้อยละของระดับความ        
พึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบ
ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม  
1. วางแผนโครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
2. ทบทวนปรับปรุงแบบสอบถาม
เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความ
เห็นชอบ 
3. สร้างแบบสอบถามที่
ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในระบบ
ออนไลน์ และบันทึกแจ้งเวียน         
ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ   
ในการตอบแบบสอบถาม 
4. ประมวลผลข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ และ
วิเคราะห์ เสนอผู้บังคับบัญชา 
5. นําผลการวิเคราะห์มากําหนด
แนวทาง/วิธีการในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลต่อไป 
 
 
 
 

68.33 80 60 65 70 75 80 4 8. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล 
(ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จ
บํานาญ) 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

- 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

มิติที่ 3 : 
ประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(น้ําหนัก 
ร้อยละ 25) 
 

3.1 มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน  
สายอาชีพ  
(น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

3.1.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าของ
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
ในสายงานรองและสายงาน
สนับสนุน 
ระดับ 1 : กําหนดแนวทางการ
จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าของ
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
ในสายงานรองและสายงาน
สนับสนุน 
ระดับ 2 : แต่งตั้งคณะทํางาน
พิจารณากําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ในสาย
งานรองและสายงานสนับสนุน 
และประชุมคณะทํางานแต่ละสาย
งานเพื่อจัดทําร่างเส้นทาง
ความก้าวหน้าดังกล่าว 
ระดับ 3 : ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตําแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานของ
ตําแหน่งภายในกรมชลประทาน
เพื่อพิจารณาร่างเส้นทาง
ความก้าวหน้าดังกล่าว 
ระดับ 4 : จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของร่างเส้นทาง

n/a 5 1 2 3 4 5 5 9. โครงการจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้า
ของตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
ในสายงานรองและสาย
งานสนับสนุน 
  
 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล  
(ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง)  

ธ.ค.56 -
ก.ค.57 

45,000 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

ความก้าวหน้าดังกล่าว จาก
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
นํามาปรับปรุง และสรุปความ
คิดเห็นพร้อมจัดทําร่างเส้นทาง
ความก้าวหน้าที่ปรับปรุงแล้ว เสนอ 
อ.ก.พ.กรม ทราบและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม 
ระดับ 5 : เสนอร่างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กรมฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และประกาศแจ้ง
เวียนให้ทราบทั่วกัน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 3.2 มีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  
(น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

3.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม 
1. จัดทําโครงการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงิน 
เดือนข้าราชการ  และการใช้งาน
ระบบ  EPP+ สําหรับผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นผู้ประเมิน ตาม ว20/2552 
เสนอกรมฯ อนุมัติ 
2. จัดทําแบบทดสอบ  เพื่อวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
3. ดําเนินการโครงการประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการ
ใช้งานระบบ EPP+   
4. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว โดย
ใช้แบบทดสอบกับข้าราชการทั่วไป 
ผ่านระบบออนไลน์ 
5. จัดทํารายงานสรุปผลระดับ
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ

n/a 70 50 55 60 65 70  5 10. โครงการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล  
(ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง)  

ม.ค.57 -
ก.ย.57 

50,000 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการ
ใช้งานระบบ  EPP+ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 3.3 บุคลากรมี
สมรรถนะที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  
(น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

3.3.1 ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมชลประทาน 
(ภารกิจรอง) 
ระดับ 1 : แต่งตั้งคณะทํางานและ
คณะที่ปรึกษาปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมชลประทาน (ภารกิจรอง)  
ระดับ 2 : ประชุมคณะทํางานและ
คณะที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
ระดับ 3 : ศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของข้าราชการ              
กรมชลประทาน (ภารกิจรอง) 
ระดับ 4 : เก็บข้อมูลยืนยันกับ
ข้าราชการภารกจิรองที่ปฏิบัติงาน  
ระดับ 5 : รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ความรู้ ความสามารถและทักษะ 
นําเสนอคณะที่ปรึกษาฯ พิจารณา
และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม และ 
สรุปผลการดําเนินการเพื่อจัดทํา

n/a 5 1 2 3 4 5 5 11. โครงการปรับปรุง
ความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ                 
กรมชลประทาน           
(ภารกิจรอง) 

ส่วนฝึกอบรม
และส่วน
บริหารงาน
บุคคล 

ก.พ.57 - 
ก.ย.57 

136,080 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

ร่างความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมชลประทาน 
(ภารกิจรอง) ให้กรมอนุมัติ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 3.4 มีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรที่
หลากหลาย  
(น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

3.4.1 ร้อยละของโครงการ
ฝึกอบรมที่มีการเผยแพร่สื่อการ
เรียนรู้ในคลังสื่อการเรียนรู้ของ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
รูปแบบสื่อการนําเสนอและวีดิทัศน์ 
กิจกรรม  
1. กําหนดแนวทางการจัดทําสื่อ
การเรียนรู้ในรูปแบบสื่อการ
นําเสนอและวีดิทัศน์ จากโครงการ
ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี ที่ส่วนฝึกอบรมดําเนินการ 
(นับเฉพาะหลักสูตรที่ไม่สงวน
ลิขสิทธิ์และมีหน่วยงานดําเนินการ
ถ่ายวิดีโอให้) 
2. ดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบสื่อการนําเสนอและวีดิทัศน์ 
จากการฝึกอบรมที่ส่วนฝึกอบรม
ดําเนินการ 
3. รวบรวมสื่อการนําเสนอและ       
วีดิทัศน์ จากโครงการฝึกอบรม
เผยแพร่ไว้ที่คลังสื่อการเรียนรู้ใน
เว็บไซต์สํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล 
4. ติดตามผลการดําเนินการ
รวบรวมสื่อการนําเสนอและ           
วีดิทัศน์ จากโครงการฝึกอบรม 
 

97.37 100 60 70 80 90 100 
 

5 12. โครงการสร้างคลัง
สื่อการเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรม  
 

ส่วนฝึกอบรม 
และสํานัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.56 -
ก.ย.57 

- 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สํานัก/กองต่างๆ รับทราบ การ
รวบรวมสื่อการนําเสนอและวีดิทัศน์
ในเว็บไซต์สํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

 3.5 มีการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระบบ
และสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
กรม  
(น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

3.5.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 
ของกรม 
กิจกรรม  
1. ทบทวนแนวทาง/วิธีการตาม
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ ด้วยเกณฑ์ KMA  
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบท
ปัจจุบัน 
2. กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
3. ดําเนินการแจ้งแนวทาง/วิธีการ
ตรวจประเมินการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ให้สํานัก/กองทราบ 
4. ดําเนินการตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ตามแนวทางที่กําหนด 
5. รายงานผลการตรวจประเมินให้
กองแผนงานทราบ เพื่อรายงานใน
ภาพรวมของกรม และสรุปบทเรียน
แนวทาง /วิธีการ ตลอดจนการใช้
เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการ
ความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนา 
 
 
 
 

2.66 5.00 1.00- 
1.75 

 

1.76-
2.50 

2.51-
3.25 

3.26-
4.00 

4.01-
5.00 

5 13. โครงการประเมิน
การจัดการความรู้สู่
ความเป็นเลิศ (KMA)  
 

ส่วนฝึกอบรม ม.ค.57 -
ก.ย.57 

ใช้
งบประมาณ
ตาม
แผนพัฒนา
องค์กร 
หมวด 4 
การวัด 
วิเคราะห์ 
และจัดการ
ความรู้ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

มิติที่ 4 : ความ
พร้อมรับผิด
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(น้ําหนัก 
ร้อยละ 10) 
 

4.1 มีระบบการ
บริหารจัดการ            
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(น้ําหนักร้อยละ 10) 
 

4.1.1 ร้อยละของข้อร้องเรียน  
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ได้รับการพิจารณาและแจ้ง
ผลภายใน 30 วัน 
กิจกรรม  
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์            
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของศูนย์เสริมสร้างความ
ผาสุก  กรมชลประทาน 
2. ดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
กําหนดไว้ และส่งต่อเครือข่าย
สํานัก/กอง ให้ดําเนินการโดยมี
เงื่อนไขจะต้องพิจารณาและแจง้ผล
กลับภายใน ๓๐ วัน 
3. ติดตามผลการดําเนินงานของ
เครือข่าย ประมวลผลเพื่อจัดทํา
รายงานผลการจดัการข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 

66.67 100 80 85 90 95 100 10 14. โครงการจัดการ
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ส่วนบริหารงาน
บุคคล   
(ฝ่ายสวัสดิการ) 
ทุกส่วน/ฝา่ยใน 
สบค. และ
เครือข่ายของ
สํานัก/กอง 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

- 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

มิติที่ 5 : 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ทํางาน 
(น้ําหนัก 
ร้อยละ 20) 
 

5.1 บุคลากรมีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางาน 
(น้ําหนักร้อยละ 20) 
 

5.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อองค์กร 
กิจกรรม  
1. ทบทวนผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสกุ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๘ และจัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.๒๕๕7 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน       
กลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ.๒๕๕7              
3. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสกุ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕7      
 
                                            

89.40 9๕ 75 ๘0 ๘5 90 9๕ 6 15. แผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผาสุก  
และความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล   
(ฝ่ายสวัสดิการ) 
และเครือข่าย
ของสํานัก/กอง 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

- 

 

-31- 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

4. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

  5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมต่อการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  
1. กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏิบัติงาน  
๒. สํารวจความพึงพอใจ  วิเคราะห์ 
และประมวลผลความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
๓. จัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในภาพรวมของ         
กรมชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 77.90 ๘๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 6 16. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล   
(ฝ่ายสวัสดิการ) 
และเครือข่าย
ของสํานัก/กอง 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

- 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base 
line 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 2 3 4 5 (บาท) 

  5.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน 
กิจกรรม  
1. จัดทําแผนการดําเนินการ 
พัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลากร           
กรมชลประทาน ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
2. ดําเนินการเสริมสร้างความ
เข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับบุคลากรกรมชลประทาน 
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมชลประทาน (RID HAPPY 
QWL) 
4. รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ  
5. จัดทํารายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
บุคลากรกรมชลประทานเสนอ
ผู้บริหาร รับทราบ 
 
 
 
 
 

n/a 85 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 8 17. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมชลประทาน 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล   
(ฝ่ายสวัสดิการ) 
และเครือข่าย
ของสํานัก/กอง 
 

ต.ค.56 -
ก.ย.57 

5,000,000 
งบประมาณ 

สสส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์   

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารทรัพยากร 
          บุคคล  

ประสิทธิผลของ 
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  

ความพร้อมรับผิด 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน 

มีกรอบโครงสร้างและ 
อัตรากําลังที่เหมาะ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กรม 

มีการสื่อสาร 
แนวทางการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
         อย่างทั่วถึง 

มีการแต่งตั้ง 
โยกย้ายที่โปร่งใส 
เป็นธรรมและ
รวดเร็ว 

         มีเส้นทาง 
    ความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 

           มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีสมรรถนะที่ 
   เหมาะสมและเพียงพอ 
      ต่อการปฏิบัติงาน 

มีการจัดการความรู้ 
ที่เป็นระบบและสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม 

บุคลากรมีความ
สมดุลระหว่างชีวิต
กับการทํางาน 

มีระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการถ่ายทอดสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5. โครงการทบทวนและ
จัดทําหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจําไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ 

   9. โครงการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง         
ในสายงานรองและสายงาน
สนับสนุน 

10. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

12. โครงการสร้างคลังสื่อ
การเรียนรู้จากการฝึกอบรม 

13. โครงการประเมินการ 
จัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (KMA) 

14. โครงการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

15. แผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุก  และความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
16. โครงการสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากรต่อ 
การปฏิบัติงาน 
17. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน 

มีแนวทางการ 
พัฒนาบุคลากรที่
หลากหลาย 

11. โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมชลประทาน  (ภารกิจรอง) 

มีการพัฒนากําลังคน
คุณภาพและมีแนวทางการ
สืบทอดตําแหน่งหลักที่ 
         สําคัญ 

3. โครงการข้าราชการ           
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการ 
แบ่งงานภายในของกรมชลประทาน
และกําหนดกรอบอัตรากําลังของ
สํานัก/กอง 
2. โครงการวิเคราะห์และบริหารอัตรา
ข้าราชการและพนักงานราชการ            
ที่เหมาะสมสําหรับกรมชลประทาน 

    ฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคลเป็นปัจจุบัน และผู้ใช้
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 
    โดยสะดวก 

6. โครงการพัฒนาโปรแกรมการออกคําสั่ง
แต่งตั้งโยกย้ายแบบอัตโนมัติ 
7. โครงการปรับปรุงข้อมูลลูกจ้างประจําใน
ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
8. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
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วิสัยทัศน์   
กรมชลประทานเป็นองค์กรนําด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการ
น้ําอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่
ชลประทาน อยู่ในลําดับ 1 ใน 10 
ของโลก 
พันธกิจ 
1. พัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้
เกิดความสมดุล 
2. บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
ให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัย 
อันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ําและการ
บริหารจัดการน้ํา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 
2. การบริหารจัดการน้าํอย่างบูรณาการ 
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ําตามภารกจิ 
 

1. การพัฒนาแนวทางการแต่งตั้งที่
โปร่งใสและเป็นธรรม 

มีการแต่งตั้ง โยกย้ายที่โปร่งใสเป็น
ธรรมและรวดเร็ว 

ระดับความสําเร็จของการทบทวน
และจัดทําหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่  
(เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง เลื่อน และย้าย) 

โครงการทบทวนและจัดทํา
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจํา
ไปดํารงตําแหน่งใหม่ 

  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
โปรแกรมการออกคําสั่งแต่งตั้ง
โยกย้ายแบบอัตโนมัติ 

โครงการพัฒนาโปรแกรมการออก
คําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายแบบอัตโนมัติ 

 มีระบบการบริหารจัดการ               
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการพิจารณาและแจ้งผลภายใน 
30 วัน 

โครงการจัดการข้อร้องเรียนร้อง
ทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 มีการสื่อสารแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง 

ร้อยละความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมถ่ายทอดสื่อสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการถ่ายทอดสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. การเสริมสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

มีเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ในสายงาน
รองและสายงานสนับสนุน 

โครงการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ในสายงาน
รองและสายงานสนับสนุน 

3. การพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ผลงานและสมรรถนะ 

มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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เป้าประสงค์ 
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
1. มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ําอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
3. ความสูญเสียที่ลดลงอัน
เนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ํา 
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  
5. ผู้ใช้น้ําได้รับความพึงพอใจจากการ
บริหารน้ํา 
6. คุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐาน 
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 
8. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน 
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 
10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง 
 

4. การเตรียมกําลังคนให้เพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

มีกรอบโครงสร้างและอัตรากําลังที่
เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรม 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในของ
กรมชลประทานและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของสํานัก/กอง 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างการ 
แบ่งงานภายในของกรมชลประทาน
และกําหนดกรอบอัตรากําลังของ
สํานัก/กอง 

  ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการวิเคราะห์และบริหารอัตรา
ข้าราชการและพนักงานราชการที่
เหมาะสมสําหรับกรมชลประทาน 

โครงการวิเคราะห์และบริหารอัตรา
ข้าราชการและพนักงานราชการ       
ที่เหมาะสมสําหรับกรมชลประทาน 

5. การวางระบบการสืบทอด
ตําแหน่งทางการบริหารและ
วิชาการที่สําคัญ 

มีการพัฒนากําลังคนคุณภาพและมี
แนวทางการสืบทอดตําแหน่งหลักที่
สําคัญ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
สรรหาและคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 10 
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 

โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) 

  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทุกรุ่น 

 

6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสมรรถนะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
ความรู้ ความสามารถและทักษะที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมชลประทาน (ภารกิจรอง) 

โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จําเป็น 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ       
กรมชลประทาน  (ภารกิจรอง) 

 มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
หลากหลาย 

ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่มี
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในคลังสื่อ
การเรียนรู้ของสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบสื่อการ
นําเสนอและวีดิทัศน์ 

โครงการสร้างคลงัสื่อการเรียนรู้จาก
การฝึกอบรม 

7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน  

บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน        
การตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแผน       
กลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสกุ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน HR เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการรองรับ 

12. มีการวางแผน และการ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี 
13. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา
สนับสนุนการดําเนินงาน 
14. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย 
15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร 
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญ
กําลังใจในการทํางาน 
17. องค์กรมีการจัดการความรู้ 
18. มีระบบฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
19. เครื่องจักร เครื่องมืออยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
กรมต่อการปฏิบัติงาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

  ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร
กรมชลประทาน 

8. การพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจุบัน และผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้โดยสะดวก 

ร้อยละของข้อมูลลูกจ้างประจาํที่มี
การบันทึกปรับปรุงในระบบ
สารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

โครงการปรับปรุงข้อมูล
ลูกจ้างประจําในระบบฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล 

  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล 

9. การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ในองค์กร  

มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรม 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน
การจัดการความรู้ (KMA) ของกรม 

โครงการประเมินการจัดการความรู้
สู่ความเป็นเลิศ (KMA) 


